Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm
doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku.
Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2015 roku pracę dzięki
Adecco Poland znalazło ponad 60 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.

Dla naszego Klienta – jednej z największych globalnych firm branży FMCG dostarczającej
konsumentom w 180 krajach produkty marek rozpoznawalnych na całym świecie – poszukujemy
Kandydatów/Kandydatek na stanowisko:

Merchandiser / Przedstawiciel handlowy
Nr ref.: MS/OPL/PL/11.2016
Miejsce pracy: Racibórz, Prudnik

Opis stanowiska pracy:
Dbanie o wizualizację produktu poprzez odpowiednie i zgodne z polityką
lokowanie/układanie/prezentowanie produktów na półkach sklepowych,
Regularne wizyty w wyznaczonych sklepach na podległym terenie zgodnie z tygodniowym planem,
Wymagania:
Aktualna książeczka sanepidowska
Umiejętność budowania relacji z Klientami oraz nastawienie na sukces,
Umiejętność samodzielnej pracy,
Umiejętności komunikacyjne i umiejętności aktywnego słuchania,
Dokładność, skrupulatność, rzetelność, odpowiedzialność za zadania i powierzone mienie,
Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
-praca pełną wyzwań i satysfakcji w międzynarodowej firmie
-samochód służbowy oraz telefon komórkowy
-zatrudnienie przez Adecco Poland
-atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z podaniem numeru referencyjnego
MS/OPL/PL/11.2016 na adres e-mail Biura Adecco w Opolu:
barbara.stasiak@adecco.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażam także zgodę na
udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy Adecco oraz potencjalnym pracodawcom do
celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji.
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl.
Europejski 2, 00-844 Warszawa. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich
danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.

